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Анотація 

У статті представлено тлумачення особистісних деформацій з точки зору 

психодинамічного підходу. Надано тлумачення поняття «деформація» особи. 

Визначено глибинно-психологічні витоки викривлень особистості. Наведено приклади 

деформацій особистості внаслідок стереотипної дії захисної системи. Зазначені 

дисгармонії особистості, які є проявами викривлень особи. Визначено основні ознаки 

деформованої особистості.  

 

Annotation 

In the article interpretation of personality deformations is presented from the point of 

view of psychodynamic approach. Interpretation of concept "deformation" is given persons. 

The deeply-psychological sources of curvatures of personality are certain. Examples of 

deformations of personality are made as a result of stereotype action of the protective system. 

Marked disharmonies of personality, that are the displays of curvatures of person. The basic 

signs of the deformed personality are certain. 
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Вступ 

 

Особистісні деформації – це викривлення, зміна якостей і властивостей особистості 

під впливом тих чи інших факторів, що проявляється у: зміні сприйняття та ціннісних 

орієнтацій, життєвих поглядів, характеру, способів спілкування та поведінки, рис 

особистості, установок та їх гіперболізації; незрілості та нерівномірності розвитку 

певних аспектів особистості. 

 

1. Теоретико-методологічні аспекти особистісної деформації особистості під 

впливом професії 

 

Широко представлені теоретико-методологічні аспекти особистісної деформації 

особистості під впливом професії у дослідженнях таких вчених: А.Н. Баженова, 

С.П. Безносов, В.Л. Бозаджиєв, В.В. Бойко, Н.Е. Водоп’янова, Т.В. Зайчикова, 

Є.Ф. Зеєр, Б.Д. Новіков, С.Д. Максименко, А.К. Маркова, В.І. Ковальчук, 

Т.І. Ронгінська, О.О. Рукавишніков, Д.Г. Трунов, Т.В. Форманюк, Т.С. Яценко та ін. 

Деякі з цих дослідників дійшли висновку про те, що певні деформації з’являються ще 
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задовго до безпосереднього «зіткнення» особи з власною професійною діяльністю, і, як 

правило, обумовлені вони особистісними якостями.  

Проте, у сучасній психологічній науці особистісні деформації є недостатньо 

вивченими. Невирішеними залишаються питання визначення глибинно-психологічних 

витоків особистісних деформацій, а також, шляхів їх виявлення та нівелювання. Для 

того, щоб визначити сутність викривлень особистості їх необхідно проаналізувати з 

точки зору психодинамічного підходу. 

У словнику «Психологічні терміни та поняття» термін «психодинаміка» 

трактується як: «один з найважливіших аспектів психонанлітичної теорії, що пояснює 

феномени мислення, почуттів і поведінки як психічні прояви, які виникають у 

результаті взаємодії протилежно спрямованих мотиваційних сил» [2, с. 169]. Основна 

увага психодинаміка направлена на вивчення взаємообумовлених впливів різних 

мотивів, з’ясування сутності психічних процесів, розвитку, прогресу, регресу і фіксації 

психічної діяльності. Постулати психодинаміки тісно пов’язані з концепцією 

трьохкомпонетної структури психічного апарату: «Воно» – сфера інстинктивних 

потягів, «Я – сфера «стримуючого» органу та «Зверх-Я» – сфера впливу совісті та 

мислення [2]. 

Л.Ф. Бурлачук, І.А. Грабська, О.С. Кочарян у посібнику «Основи психотерапії» 

зазначають, що онову психодинамічного підходу складають психоаналітичні теорії, що 

акцентують увагу на вплив минулого досвіду (психотравм, афектів, фантазій, вчинків і 

т.д.), формуванні певної лінії поведінки (психологічних захистів, викривлень у 

сприйнятті партнерів по спілкуванню, міжособистісній взаємодії), яка набула 

систематичності і впливає на актуальне фізичне, соціальне та психічне благополуччя 

людини [2].  

Засновником психодинамічної теорії та методології в Україні є доктор 

психологічних наук, професор, академік НАПН Україїни Тамара Семенівна Яценко. 

Т.С. Яценко трактує психодинамічний підхід як «цілісне бачення людини в її свідомих і 

несвідомих виявах» [5, с. 37], а динаміку психіки розглядає у контексті трьох 

глобальних суперечностей – між силою і слабкістю, між життям і смертю, між 

прагненням до єднання з людьми та тенденцією «від людей» [5, c. 35]. Саме внутрішні 

суперечності обтяжують особистість та призводять до появи особистісних деструкцій. 

Деструкції виявляються у шаблонній та ригідній поведінці, спрямованій на завдання 

шкоди іншій людині [5, c.34]. Т.С. Яценко до особистісних деструкцій відносить 

стабілізовані утворення психіки суб’єкта, які породжують бар’єри спілкування й 

послаблюють контакти з іншими людьми, що ускладнює самореалізацію суб’єкта [6, 

c.20]. Така активність породжена неусвідомленим прагненням позбутися внутрішньої 

напруженості, підкріпити власне ідеалізоване «Я» за рахунок очікуваного зворотного 

зв’язку від інших людей, а складність усвідомлення особистісної проблеми обумовлена 

виникненням певних ілюзій, що постають унаслідок викривлення самоусвідомлення й 

соціально-перцептивної інформації [5, c.35].  

Отже, з точки зору психодинамічного підходу викривлення соціально-перцептивної 

реальності у сприйнятті дійсності є результатом особистісної проблеми суб’єкта. За 

наявності особистісної проблеми (яку людині важко самостійно розв’язати внаслідок 

неусвідомлюваності її глибинних витоків) пріоритетності набувають дезінтеграційні 

психічні процеси: в результаті дії захисної системи відбувається від’єднання 

інтелектуально-раціонального від чуттєво-емоційного пізнання, внаслідок чого 

створюється підґрунтя для виникнення соціально-перцептивних викривлень. Якщо 

особистість не усвідомлює власних викривлень, то вона стає соціально неадаптованою 

та психологічно незахищеною, що в свою чергу породжує надмірну витрату енергії, 

поповнення якої потребує додаткових відступів від реальності у процесі спілкування. 
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Неуспіх і негаразди відносять при цьому до несприятливих обставин або протидії з 

боку інших людей. У даному випадку чітко проявляється закономірність: чим більше у 

особи виражена розбіжність між уявленням «який я є» і «яким я хочу бути», тим 

частіше та інтенсивніше психіка відступає від реальності, породжуючи нові 

викривлення.  

Для аналізу глибинно-психологічних витоків та природи особистісних деформацій 

є важливим тлумачення Т.С.Яценко значення завдань психічних захистів, які 

полягають у збереженні ідеалізованих надбудов та задоволенні інфантильних інтересів 

«Я». Тобто, викривлення особистості розвиваються за аналогією формування 

«сніжного кому»: психічні захисти програмують актуальну поведінку людини, 

обумовлюють появу індивідуально неповторної системи «умовних цінностей», які 

ієрархізовані за силою значущості для суб’єкта, що в свою чергу породжує викривлене 

сприйняття (через власну призму цінностей) оточуючої дійсності. Такий відхід від 

реальності підтримується захистами з метою зняття емоційної напруженості та 

збереження власного уявного «Я».  

 

2. Деформацій особистості внаслідок стереотипної дії захисної системи 

 

Прикладами деформацій особистості внаслідок стереотипної дії захисної системи є 

[5, c.37]: 

- максимізація значимості об’єктивно-предметної діяльності призводить до 

ігнорування особистістю самої людини як реальності (ефект «арійської корови»), 

порушення принципу рівності й партнерства у спілкуванні; 

- неусвідомлене почуття меншовартості зумовлює тенденцію гіперболізації 

власних переваг; 

- «ефект мегаломанії» проявляється у впевненості особистості, що вона більш 

значима ніж інші, знає більше ніж інша людина; наслідком такої деформації є 

деперсоналізація інших людей або дотримання зверхнього (батьківського) ставлення; 

- маскування суб’єктивного почуття неспроможності у професійній діяльності 

проявляються спрощенням розуміння професійних аспектів та понять. 

У психоаналізі існує термін «дефект Его». У критичному словнику психоаналізу 

Чарльза Райкрофта це поняття трактується, як відсутність функції Его [4], Т.С. Яценко 

пов’язує ж його з порушенням сприйняття реальності, коли втрачається адекватність 

оцінювання зовнішніх явищ світу, реалістичне розуміння міжособистісних взаємин та 

утворюється дисгармонійна організація особистості [5, c.34]. 

До ознак особистісної деформації можна віднести такі дисгармонії особистості [1, 

c.200]: 

- ефективне функціонування суб’єкта лише у звичних для нього умовах, серед 

адаптованих до його психологічних особливостей людей;  

- страх зміни ситуації спілкування, вільного функціонування та самореалізації; 

- закритість для нового досвіду та пізнання сутності власної психіки; 

- непослідовність поведінки, невідповідність намірів реальним діям для їх 

досягнення; 

- суперечливість цінностей і життєвих позицій; 

- різкі зміни настрою, невдоволеність собою та іншими людьми; 

- агресивність, вияви вербальної агресії; 

- пропуски соціально-перцептивної інформації, викривлення у сприйнятті 

реальності та в її інтерпретації, що може виявлятись за участі зовнішнього 

спостерігача.  

Будь-які деформації гальмують адаптацію особистості до актуальної ситуації.  
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Висновки 

 

Таким чином, можно визначити головні ознаки особистісних викривлень: 

- неусвідомлена (невідкорегована) дія психічних захистів; 

- порушення адаптації та дезінтеграція; 

- стан фрустрації, емоційне напруження та агресія; 

- ірраціональна та ригідна поведінка; 

- догматизм; 

- особистісний інфантилізм та егоцентризм; 

- викривлення сприйняття; 

- гіперболізація або надмірна вираженість окремих рис особистості; 

- порушення міжособистісної взаємодії (з батьками, колегами чи одногрупниками 

і т.д.). 
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